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Hanar 

 

Antholmens Valentino Rosso S15587/2007 f. 2006-12-31 

Bra könspräg huv m korr bett. Bra mask o uttryck. Välans öron. Bra hals b-korg o front parti. Bra 

stabil rygg ngt brant kors högt buren ringlad svans mkt bra vinkl väl instab bak rör. Bra päls o färg 

Junkl 2 Äg. Wedin Anna 

 

Domptörena’ s Roadrunner S50845/2006 f. 2006-07-06 

Mkt bra könspräg huv m korrbett. Bra mask o uttryck. Bra ögon o öron. Bra hals b-korg m.bra 

förbröst för åld mkt bra rygg bra kors korr buren svans mkt bra vinkl. Kan bli mer parallell fram 

annars mkt bra rör 

Junkl 1 Junkk 1 hp Äg. Jansson Anneli 

 

Gep’ s Big Bear’ s Rough Justice S68937/2005 f. 2005-11-04 

Välskur könspräg huv m korr bett.Bra mask o uttryck. Bra ögon o öron. Bra hals o b-korg. Bra 

kraftfull front. Stabil men ngt kort rygg. Mkt bra vinkl. Bra rörelser 

Ukl 1 Ukk 1 ck bhkl R Äg. Ekström Persson Gina 

 

Unique Dogs Tip Top S29641/2006 f. 2006-03-31 

Bra könspräg huv m. korr bett. Bra hals rätt bra b-korg. Bra rygg ngt fallande kors med lågt ans 

svans men högt buren svans bra vinkl. Väl lösa framtass. Bra rör. 

Ukl 2 Äg. Lundberg Camilla 

 

Fablernas Beatiful Guy af Zeguma S53892/2005 f. 2007-10-07 

Bra könspräg huv m korr bett. Bra hals b-korg o förbröst utm rygg o kors m välburen svans mkt 

bra vinkl. Kunde ha ngt fast tassar. Bra lättsamma rör kan få mer xxx 

Ökl 1 Äg. Björkegren Pia 

 

Fablernas Nice Rebell S53897/2005 f. 2005-08-04 

Välsk könspräg huv med korr bett. Bra ögon o öron. Bra hals o b-korg. Bra front men väl lösa 

bogar. Bra rygg o kors. Mkt bra vinkl. Rör sig bra bak väl instab och trampar över fram  

Ökl 2 Äg. Joelsson Elisabeth 

 

Gep’ s Big Bear’ s Champ Bear S19071/2005 f. 2005-01-23 

Bra mask huv m. korr bett. Bra ögon o öron. Bra stabil rygg rätt bra kors bär svansen högt o 

ringlad mkt bra vinkl. Rör sig ngt trångt o instab bak annars bra rörelser 

Ökl 2 Äg. Hagerö Catarina 

 

Gep’ s Big Bear’ s Grumpy Bear S19072/2005 f. 2005-01-23 

Mkt bra mask huv m. korrbett. Bra hals o b-korg m. sabil front. Mk bra rygg o kors bär svansen ngt 

dominant.mkt bra vinkl. Bra rör som dock kan bli mer samlade. 

Ökl 1 Ökk 3 ck Äg. Ekström Persson Gina 

 

Gep’ s Big Bear’ s Summer Romance S40094/2004 f. 2004-05-01 

Mask huv m. korr bett. Bra ögon och öron. Bra hals o b-korg önskar ngt mer förbröst bra rygg o 

kors ngt dominant svans. Mkt bra vinkl. Bra rör. 

Ökl 1 kk 4 Äg. Lagborn Magnus 

 

Lejonklippans Perfekt Prince S56124/2004 f. 2004-08-04 

Mkt bra mask huv m. korr bett. Bra ögon o öron. Bra hals b-korg o förbröst. Rätt bra rygg lätt 

överbygg. Rätt högt buren svans. Mkt bra vinkl. Rör sig väl trångt fram o bak 

Ökl 2 Äg. Ferlander Aina 

 



Lejonklippans Quest For The Best S56137/2004 f. 2004-08-10 

Välsk. Könspräg huv m. korr bett. Bra ögon o öron Bra hals b-korg med bra front o förbröst. Bra 

stabil rygg o bra kors. Kunde bära svans ngt lägre mkt bra vinkl. Stabila ben o tass. Kunde vara ngt 

mer paral. Annars bra rörelser  

Ökl 1 Ökk 2 ck bhkl 3 Äg. Högberg Petra  

 

Lejonklippans Smash-N-Grab S59221/2005 f. 2005-08-16 

Bra mask huv m. korr bett. Bra ögon o öron Bra hals b-korg o front. Bra stabil rygg o bra kors 

kunde vara bättre muskl. I bak parti mkt bra vinkl. Kunde vara ngt mer bestämd i rörelserna 

Ökl 1 Ökk R Äg. Söderqvist Maria 

 

Lejonklippans Super Sensation S59219/2005 f. 2005-08-16 

Välskur. Könspräg huv m. korr bett. Bra hals o b-korg stabil front. Bra stabil rygg bra kors. Rätt bra 

buren svans mkt bra vinkl. Vägvinnande fjädrande rörelser. Mkt bra päls 

Ökl 1 Ökk1 ck Bhkl 2 Cert R-Cacib Äg. Jansson Kristina 

 

Such Bölelejonet Yannek S23498/2002 f. 2002-02-27 

Välsk. Könspräg huv m korr bett. Bra hals br korg med stabilt förbröst o stabil front. Mkt bra stabil 

rygg och kors ngt dom svans mkt bra vinkl. Mkt rastyp rör Bra päls o färg 

Chkl 2 ck Bhkl 4 Äg. Sjöberg Monica 

 

Nuch Such Lejonklippans Just A Happy Fellow S55150/2002 f. 2002-09-05 

Välsk könsräg huv m korr bett Bra ögon o öron. Bra hals brkorg stabil front. Mkt bra rygg o kors. 

Mkt bra vinkl med bra ben o tass. Utm rör Bra päls 

Chkl 1 ck Bhkl 1 Cacib BIR Äg. Högberg Petra 

 

 

Tikar 

 

 

Antholmens Vilja S15594/2007 f. 2006-12-31 

Bra könspräg huv m korr bett. Bra ögon o öron. Bra hals o b-korg ännu outv. front. För åld bra rygg 

ngt lösa bogar mkt bra vinkl. Lätt samma rörelser acce. svans 

Jukl 1 Junkk 2 Äg. Öman Ulla-Britt 

 

Bölelejonets Gemma S66041/2006 f. 2006-10-05 

Bra könspräg huv m korr bett Bra hals för åld Bra b-korg Bra men ännu helt färdig rygg Bra kors 

mkt bra vinklad. Ngt lösa bogar. Ngt ungdomliga rörelser 

Jukl 1 Junkk 1 Äg. Lindgren Marianne 

 

Domptörerna`s Windstar S50846/2006 f. 2006-07-06 

Vack könspräg huv. Med korr bett Bra hals o bröstkorg och för åld bra mark förbröst. Mkt bra ben 

och tassar kan få mer paral. Rörelser. Bra päls 

Jukl 1 Junkk 3 Äg. Jansson Anneli 

 

Furudalens Beuty Kween S33464/2006 f. 2006-03-17 

Mkt bra könspräg huv m korr bett Bra ögon o öron vacker hals och bra b-korg. Mkt bra stabil rygg 

Bra kors korr buren svans mkt bra vinkl. Paral rörelser 

Ukl 1 Ukk 2 hp Äg. Thynell Christina 

 

Furudalens Brianne S33463/2006 f. 2006-03-17 

Vack könspräg huv med korr bett Bra ögon o öron mkt trev. Uttryck Bra hals o b-korg m. bra mark 

förbröst utm. rygg o kors välvinkl utm rörelser 

Ukl 1 Ukk 1 ck btkl R Äg. Mix Margareta 

 

Gep’ s Big Bear’ s Glamour Girl S36491/2006 f. 2006-04-10 

Vack könspräg huv m korr bett. Bra ögon o öron mkt bra uttryck bra hals b-korg stabil front o bra 



förbröst. Mkt bra vägvinn rörelser Bra päls 

Ukl 1 Ukk 3 hp Äg. Ekström Persson Gina  

 

Gep’ s Big Bear’ s Ono Not You Again S68943/2005 f. 2005-11-04 

Välsk. Könspräg huv m korr bett Bra ögon öron mkt trevligt uttryck mkt bra rygg o kors välburen 

svans dock krok svans mkt bra vinkl bra vinkl. Bra rörelse 

Ukl 2 Äg. Ekström Persson Gina 

 

Antholmens Uma S41964/2005 f. 2005-06-05 

Bra könspräg huv m. korr bett bra ögon o öron bra hals o b-korg bra förbröst. Bra rygg o kors. Bra 

svans mkt bra vinklar. Lite lösa tassar välinstab. bakbensrör annars rätt bra päls kunde visa mer 

tillgänglighet. 

Ökl 3 Äg. Larsson Monika  

 

Antholmens Undra S41961/2005 f. 2005-06-05 

Mkt trev könspräg huv m, korr bett Bra ögon o öron Bra hals - bröstkorg och förbröst. Mkt bra rygg 

o kors välburen svans. Bra vinkl. Ngt lösa tassar kunde vara bet mer paral i bakbensrör 

Ökl 2 Äg. Pettersson birgitta 

 

Birkabazze’ s Formosa S23710/2005 f. 2005-03-23 

Bra könspräg huv m. korr bett Bra ögon o öron. Bra hals bröstkorg Bra förbröst. Bra rygg o kors väl 

högt buren svans Bra vinkl. Bra ben o tass Rör sig ngt trögt o lätt understäld 

Ökl 2 Äg. Jansson Anneli 

 

Bölelejonet Exotic Elaine S57674/2005 f. 2005-08-06 

Mkt bra könspräg huv m korr bett bra ögon o öron Bra hals o bröstkorg o förbröst. Mkt bra 

rygg.Rätt bra kors högt buren ringlad svans. Ngt lösa bogar kunde vara ngt mer bestämd irörelse 

Ökl 2 Äg. Bergström Solgun 

 

Fablernas Very Charming Rebell S53893/2005 f. 2005-08-04 

Mkt bra könspräg huv m. korr bett. Bra hals o b-korg. Mkt bra rygg bra kors högt buren ringlad 

svans. Mkt bra vinkl. mkt lösa tassar. Kunde ha fastare handlovar. Bra rörelser m. gott påskjut 

Ökl 2 Äg. Joelsson Elisabeth 

 

Fjällbjörnens Tingeling S22416/2005 f. 2005-02-18 

Mkt bra könspräg huv m. korr bett. Bra hals o b-korg. Bra mark förbröst. Rätt bra rygg bra kors 

men väl högt buren svans. Lätt överbygd. Rätt bra vinkl. bra ben o tassar kunde sträcka ut ngt 

bättre i rörelse 

Ökl 2 Äg. Sjöberg Erika 

 

Furudalens Alejona The Beauty S25143/2005 f. 2005-02-23 

Mkt bra könspräge huv m.korr bett. Bra ögon o öron mkt bra uttryck. Bra hals o b-korg mkt bra 

markerat förbröst. Bra rygg o kors. Bra vinkl. kunde ha ngt fastare tassar kunde vara mer paral. I 

rörelse annars bra 

Ökl 1 Ökk opl Äg. Mix Margareta 

 

Kusbolejonet Interesting Dreau S55347/2004 f. 2004-08-02 

Vack könspräg huv. m korr bett. Bra ögon o öron mkt bra uttryck Bra hals b-korg o front. Mkt bra 

stabil rygg bra kors ngtdominant svans mkt bra vinkl. ngt lösa bogar viket påverkar frambens rör 

annars bra rör. 

Ökl 1 Ökk 1 ck Btkl 2 Cert R-Cacib Äg. Eriksson Catrin 

 

Lejonklippans Naela S64836/2003 f. 2003-11-19 

Vack könspräg huv m. korr bett Bra ögon o öron mkt bra uttryck Bra hals, bröstkorg Stabil front 

Mkt bra rygg o kors välburen svans. Mkt bra vinkl. ngt lösa bogar i rör kunde ha ngt mera paral 

rörelser 

Ökl 1 Ökk 2 ck btkl 3 Äg. Högberg Petra 



 

Lejonklippans Queen Of Quality S56135/2004 f. 2004-08-10 

Mkt vack könspräg huv m korr bett bra hals o bröstkorg bra front Mkt bra stabil rygg Bra kors 

välburen svans. Mkt bra vinkl. kunde ha ngt fastare tassar ngt slängiga fram annars mkt bra 

rörelser 

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Söderqvist Maria 

 

Lejonklippans Smilla Skeppmora S59222/2005 f. 2005-08-16 

Mkt bra könspräg huv m. korr bett. Bra ögon o öron. Bra hals o b-korg med mkt bra mark förbröst 

mkt bra rygg o kors. Ngt högt buren svans. Mkt bra vinkl. ngt lösa bogar. Kunde vara mer paral. I 

frambenrörelse 

Ökl 1 Ökk opl Äg. Fredriksson Marina 

 

Lejonklippans Solsken Till Monica S59223/2005 f. 2005-08-16 

Välskur könspräg huv. m korr bett Bra ögon o öron. Bra hals o b-korg och bra förbröst. Mkt bra 

stabil rygg Bra kors m. välburen svans mkt bra ben o tass mkt bra vinkl. kunde vara ngt mer 

bestämd o paral. isteget annars bra rör. 

Ökl 1 Ökk R Äg. Haglöf Monica  

 

Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005 f. 2005-09-05 

Mkt vack könspräg huv. m korr bett Bra ögon o öron mkt bra hals bra br.korg Mkt bra förbröst. Utm 

rygg o kors välburen svans välvinkl. Utm rör. Bra päls 

Chkl 1 ck btkl 1 Cacib BIM Äg. Hemming Pia 

 

Skjaergaardens Squaw Of Shawnee S30967/2005 f. 2004-08-20 

Välskur könspräg huv m. korr bett bra ögon o öron. Bra hals o b-korg. Mkt bra front. Mkt bra stabil 

rygg Bra kors ngt lösa bogar kunde vara ngt mer paral. annars mkt bra rörelser 

Ökl 1 Ökk 3 ck Btkl opl Äg. Gustafsson Maria, Gustafsson Dennis 

 

Vildhundarnas Melissa S28203/2004 f. 2004-04-09 

Mkt bra könspräg huv m. korr bett bra ögon o öron. Bra hals o b-korg. Bra rygg men lätt 

överbyggd. Rätt bra kors ngt högt buren svans kunde vara bättre vinkl bak bra vinklar fram. Bra 

ben o tass kunde vara mer parall. I rör 

Ökl 2 Äg. Wahlèn Göran 

 

Villmobackens Don’ t Think Twice S27985/2001 f. 2001-04-12 

Mkt bra könspräg huv m. korr bett. Bra ögon o öron Bra hals mkt bra bröstkorg o front dock ngt 

lösa bogar kunde ha stabilare rygg i rörelse Mkt bra vinkl. Bra ben o tassar. Rör sig bra bak ej helt 

paral fram bra päls 

Ökl 2 Äg. Fredriksson Marina 

 

DKUCH EECH FINUCH INTUCH SUCH SV-05  

Dragongårdens Beautiful Beatrice S13629/2001 f. 2000-12-21 

Vack könspräg huv. m. korr bett. Bra hals o bröst korg. Har med åldern rätt släppt ryggen en aning 

bra kors o svans mkt bra vinkl. ngt lösa framtass. Ngt slängig i rör fram annars bra 

Chkl opl Äg. Ahlgren Marie  

 

DKUCH S&DKUCH SUCH SV-02 SV-04-06  

Duvasgårdens Kween Kassandra S54038/2001 f. 2001-09-26 

Mkt bra könspräg huv m korr bett. Bra ögon o öron . Bra hals o bröstkorg m bra förbröst rätt bra 

rygg o bra kors väl buren svans mkt bra vinkl. ngt slängig o trång fram annars bra rörel 

Chkl 2 ck Btkl 4 Äg. Thyrnell Christina  

 

SUCH SV-07 Gep`s Big Bear`s Michelle Afeuroman S26046/2002 f. 2002-03-19 

Vack könspräg huv m korr bett bra ögon o öron Bra hals bröstkorg o förbröst mkt bra rygg o kors 

välburen svans mkt bra vinkl bra ben o tass kunde vara mer paral fram annars bra rörel. 

Chkl 4 Äg. Gustafsson Maria  



 

SUCH Kusbolejonets Intresting Surprice S55348/2004 f. 2004-08-02 

Mkt bra könspräg huv m korr bett. Bra hals bröstkorg o front Bra rygg o kors välburen svans 

välvinkl kunde ha mera paral och jämna rörelser 

Chkl 3 ck btkl opl Äg Darmell Liza 

 

 

NUCH SUCH SV-03 Lejonklippans Costa Clöver S21662/2000 f. 2000-03-03 

Mkt vack könspräg huvud m. korr bett. Bra ögon o öron Bra hals bröstkorg o front kunde ha ngt 

stabilare rygg i rör Bra kors o välburen svans mkt bra vinkl kunde ha ngt piggare rörelser 

Chkl R Äg. Högberg Petra 

 

Uppfödargrupp 

Kennel Lejonklippans 

En vack grupp som visar ett mkt uppfresultat med god kunskap om rasens linjer o helhets int. Extr 

o helhetsintryck 

Bästa uppf grupp hp Uppfödare: Högberg Petra 

 

Avelsgrupp 

NUCH SUCH Lejonklipans Just A Happy Fellow S55150/2002 f. 2002-09-05 

En mkt jämn grupp för rasen mkt goda repres. Mkt gott helhets intryck god extr. Mkt trevlig 

mentalitet 

Bästa avels grupp hp Ägare: Högbreg Petra  

 


